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ปัจจัยที่มีผลต่อการธารงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์
ของคูเ่ กย์นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
คมสันต์ ทินปานและแก้วใจ สุบรรณครุธ1
ปฐมพร สันติเมธี2, ณัฐพล บ้านไร่3และภูริณัฐร์ โชติวรรณ4

บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อศึก ษาความสัม พันธ์แบบ long term relation ปัจ จัยที่ รัก ษา
ความสัมพันธ์และการปรับความสัมพันธ์หรือต่อรองในความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ การดาเนินงานวิจัยใน
ครั้งนีผ้ ู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ (1) ลงพื้นที่ศึกษา เก็บเกี่ยวข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากจากคู่รักเกย์ จานวน 5 คู่ ในจังหวัดกาแพงเพชร (เขตในเมืองและในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (3) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการสอบถามข้อเท็จจริงจากผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคู่รักเกย์จ ากกลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักคือ กลุ่มคู่รักเกย์ (ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร) จานวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการให้
ข้อมูล โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็นอย่างละเคส จานวน 5 เคส จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการธารง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
นั้นมี 3 รูป แบบ 1) จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบระยะยาวในกลุ่มเกย์ การพอเจอกันของกลุ่มคู่รักเกย์
2) ปัจจัยที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้ 3)มีการปรับความสัมพันธ์หรือต่อรองในความสัมพันธ์
เพื่อธารงความสัมพันธ์แบบระยะยาว
คาสาคัญ : เกย์, คู่รักเกย์, การสร้างความสัมพันธ์
หลักการเหตุผล
แม้ทุกวันนี้ ภาพของประเทศไทยจะดูมีเสรี เปิดกว้างให้กับกลุ่มเกย์ ไม่ต้องหลบซ่อน แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว สังคมเกย์กลับยังมีพื้นทีท่ ี่ปิดกัน้ กันเอง และไม่ได้เปิดออก ยอมรับคนเกลุ่มเดียวกันอย่างเต็มที่
หรือแม้จะมีการยอมรับ ก็เป็นการยอมรับอย่างมี ‘เงื่อนไข’ ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในกลุ่มเกย์นั้น
ยังคงมีอยู่ ยังมีการแบ่งแยกชนชั้น อัตลักษณ์รูปร่าง และศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ ว่าปฏิบัติ
ต่อคู่ของตัวเองอย่างไร และแรงยึดเหนี่ยวอะไรถึงมาอยู่ด้วยกัน
การคบกันในรูปแบบของ “ชายรักชาย” นั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด รสนิยมไม่มีถูกผิด ความรักมันขึ้นอยู่
กับคนสองคนตกลงที่จะรักกัน บริบททางสังคมในยุคปัจจุบันทั้งในชนบทและในสังคมเมืองนั้นเปิดกว้าง
มากขึ้น เกย์ส่วนมากจะพบกันบนโลก Online ตาม Application ต่าง ๆ ได้แสดงตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์
หรือพบเจอกั นตามสถานเริง รมณ์ มหาวิท ยาลัย เป็นต้น บางคู่ได้ม าอยู่ด้วยกันส่วนบางคู่ก็อยู่ห่างกัน
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาจารย์ประจาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2
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จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาวที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่จะก่อให้เกิด
รูปแบบความสัมพันธ์ระยะยาว
ภาพลัก ษณ์ในเรื่องความสัม พันธ์ระหว่างคู่รักเพศเดียวกั นมัก ถูกนาเสนอผ่านสื่อที่ สะท้อนถึง
ความล้มเหลว ผิดหวัง บางเรื่องนาไปสู่โศกนาฏกรรมความรักที่ต้อง “จากตาย” เช่น ภาพยนตร์เกี่ยวกับ
ชีวิตกะเทยในยุคแรกๆ อย่างเรื่อ ง “เพลงสุดท้ าย” เรื่องราวของกะเทยนางโชว์ที่ตกหลุมรักชายหนุ่ม
แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังจนนาไปสู่ฉากเศร้าที่เธอปลิดชีวิตด้วยการยิงตัวตายในการแสดงโชวเพลงสุดท้าย
หรือแม้กระทั้งภาพยนตร์ชายรักชายในยุคใหม่ ๆ อย่างเรื่อง “เพื่อน...กูรักมึงว่ะ” ที่ความสัมพันธ์สุดท้าย
ต้องจบลงด้วยความผิดหวัง หรือแม้แต่ละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ถึงแม้ผู้จัด
ละครจะน ามาปรั บ แปลงบทใหม่ ตั ว นาง (ที่ เ ป็ น กะเทย) จะไม่ ต ายตอนจบ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส มหวั ง ใน
ความสัมพันธ์กับพระเอก ภาพความสัมพันธ์เช่นนี้ถูกผลิตซ้าแล้วซ้าเล่าในสื่อ เกิดมายาคติว่าความรักของ
คนรักเพศเดียวกันไม่จีรังยั่งยืน ไม่สมหวังและไม่มีทางเจอรักแท้ ซึ่งทางานไปพร้อมๆ กับโครงสร้างทาง
สังคมและระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศที่ไม่เอื้อให้ความรักของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันสมหวัง ผู้ศึกษา
เชื่อว่าในบริบทที่สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป มายาคติที่มองว่าความรักของคนรักเพศเดียวกันจะ
ไม่จีรังยั่งยืนนั้น อาจไม่เป็นจริงเสมอไป ในงานศึกษานี้สนใจศึกษาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการธารงรัก ษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวของคู่เกย์นักศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งก็พบว่ามีปัจจัยที่หลากหลาย ที่ทาให้คู่
เกย์สามารถธารงความสัมพันธ์ระยะยาว (Long Term Relation) ได้ อย่างไรก็ตาม ควรระลึกว่านิยาม
ความหมายของคาว่า “ความสัมพันธ์ระยะยาว” ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน อาจมีความหมายที่แตกต่าง
ไปจากคู่ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศจากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระยะยาวของกลุ่มเกย์นั้นจะเริ่ม
จาก 2 ปี 4 ปี แล้วก็ 7 ปี ขึ้นไป (Wandee Suntivutimetee, 2560)
บริบทของพื้นที่ศึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษาในงานเรื่อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การธ ารงความสัม พั น ธ์ ร ะยะยาวกั บ การต่ อ รองใน
ความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรศึกษาในบริบทของเมืองกาแพงเพชร
ความเป็นเมืองที่พัฒนาไปตามยุคสมัย มีสถานที่เริงรมณ์ ผับ บาร์ ร้านเหล้า และที่สาคัญคือมหาวิทยาลัย
มั นกลายเป็นพื้ นที่ ที่ท าให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศ หรือกลุ่ม เกย์ มีพื้นที่ ทางสัง คมสามารถที่จะ
เปิดเผยตัวตนของตนเองที่เป็นอยู่ได้ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ สามารถที่จะมาคบหาและมีความสัมพันธ์กันได้
กั น ได้ รวมถึ ง บริ บ ทของความเปลี่ ย นแปลงในด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และเกิดแอปพลิเคชั่นต่างๆ
และส่งผลให้เกิดพื้นที่ทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในสังคมของกลุ่มเกย์ การพบเจอกันทางแอปพลิเคชั่น
แล้วมีปฏิสัมพันธ์ในแบบคู่รักเกย์
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของสังคมเมืองในกลุ่มคู่รักเกย์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย การมาพบกันของคู่รักเกย์ในบริบทของ “สังคมชนบท” กับ “สังคมเมือง” ที่มีผลต่อ (Long
term relation) สภาวะการเป็นอยู่ในสังคมชนบทที่ยังไม่เข้าใจกลุ่มเกย์มากนัก ส่วนมากเกย์ที่อยู่ในชนบท
จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวหรือประกาศว่าตนเองเป็นเกย์ เป็นเพราะบางครอบครัวยังรับไม่ได้ ครอบครัวปิดกั้น
ซึ่งแต่ต่างกับบริบททางสังเมืองที่ถูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทันสมัยเข้ากับยุค “Technology”
ครอบครัวในสังคมเมืองเปิดใจกับเพศทางเลือกมากขึ้น และจะพบว่าเกย์ที่อยู่ในสังคมเมืองนั้นจะ
แสดงออกว่าตนเป็นเกย์ มากกว่าเกย์ที่อยู่ในชนบท หรือเกย์ที่อยู่ในชนบทก็ดีที่เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
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ของตัวเองให้เข้ามาอยู่ในบริบททางสังคมเมืองก็จะได้รับวัฒนธรรมจากสั งคมเมืองนั้นไปเผยแพร่สู่สังคม
ชนบทอีกด้วย ไม่มีการปิดกั้นตัวเองแสดงให้ทุกคนรับรู้ บริบทในสังคมเมืองผู้คนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของ
แต่ละคน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แบบ long term relation ของกลุ่มเกย์เป็นอย่างไร
2. ศึกษาปัจจัยอะไรที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้
3. ศึกษาการมีการปรับความสัมพันธ์หรือต่อรองในความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการธารงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของ
คู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ผู้ศึกษาดาเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
1.กลุ่มนักศึกษาคู่รักเกย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจานวน 5 คน
2. โอ(นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.นัด(นามสมมติ)อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. แมน (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.ต่อ (นามสมมติ) อายุ 22ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6.เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้คือการสัมภาษณ์ เชิงคุณภาพ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยการลง
พื้นที่ สัมภาษณ์แบบรายบุคคลโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา ประเมินข้อมูลที่ศึกษามาได้
วางแผนการดาเนินงานก่ อ นลงพื้นที่ จริง ดาเนินงานโดยการลงพื้นที่ สัมภาษณ์นัก ศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรรายบุคคล จานวน 5 คน ติดตามและประเมินผล
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดและทฤษฎีชายรักชาย
ความรักของชายรักชายเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน ซึ่ง Kinsey, Pomeroy & Martin
(1948) ได้อธิบายว่า ความรักเพศเดียวกัน เป็นสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในมนุษย์แต่ละคน เพียงแต่ว่าผู้ใดจะมีมาก
หรือน้อยกว่ากันทั้งในรูปแบบ ของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเอื้ออานวยหรือแบบที่สามารถสลับ
สับเปลี่ยนไปมาได้ทั้งสองเพศ คือ ชายก็ได้หญิงก็ดี และในรูปแบบของความรักเพศเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานตลอดชีวิต ไม่อาจเปลี่ยนเป็นแบบรักต่างเพศได้ ที่เรียกว่าเป็นชายรักชายหรือเกย์ถาวร (วิภาด่าน
ธารงกูล และคณะ, 2547)
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ขณะเดียวกัน ประเภทของชายรักชายมีหลายรูปแบบและมีความสลับซับซ้อนของพฤติกรรมทั้งที่
ปรากฏและไม่ปรากฏ ชายรักชายนั้นมีความหลากหลาย และมีความยากมากต่อการแยกแยะออกเป็น
ประเภทต่างๆ เนื่อ งจากว่า ชายรัก ชายมี ความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลง ทั้ ง ด้านบุคลิกภาพที่
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน การแต่งกายและการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ (นที ธีระโรจนพงษ์, 2548)
ทั้งนี้ความเป็นชายรักชายมีที่มาอย่าง หลากหลายไม่สามารถจากัดได้ว่ามีสาเหตุ มาจากปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสาเหตุของการเป็นชายรักชาย ได้แก่ (1) ปัจจัยทางชีวภาพ เกี่ยวข้องกับ
ฮอร์ โ มนในร่ า งกายจนมี ผ ลต่ อ สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจ และเป็ น สาเหตุ เ บื้ อ งแรกที่ ท าให้ ผู้ ช ายมี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และรสนิยมทางเพศแตกต่างจากผู้ชายทั่วไป (2) ปัจจัยจากการเลี้ยงดู เด็กจะซึม
ซับ และพัฒนาความรู้สึก นึกคิดแบบชายรักชายตั้งแต่อายุ 6-8 ปี ซึ่ง เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่หรือ
ผู้หญิง โดยไม่ได้รับความใกล้ชิดจากพ่อเท่ าที่ควรจะทาให้พัฒนาความรู้สึกนึก คิดไปเป็นชายรัก ชายได้
(3) ปัจจัยที่มาจากการได้รับประสบการณ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน ซึ่งทาให้เกิดความพึงพอใจและมีส่วนใน
การปรับเปลี่ยนรสนิยมความชอบทางเพศกับผู้ชายด้วยกัน (นที ธีระโรจนพงษ์, 2548)
พฤติกรรมแบบชายรักชายจะมีความเกี่ยวเนื่องทั้งในประเด็นของสุขภาพจิต การมีลักษณะเฉพาะ
ทางด้านสรีระหรือบุคลิกภาพ การแบ่งแยก ความเป็นชายรักชายเป็นประเภทต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมทาง
เพศ (สมภพ เรืองตระกูล, 2550)
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
Freud (1930) อธิ บ ายว่ า กระบวนการเรีย นรู้ ท างสั ง คม หรือ Socialization จะครอบคลุม
กระบวนการเติบโตของเด็กในสังคม จนเกิดการเรียนรู้ภาษาในการสื่อสาร เรียนรู้บทบาทตามเพศ และ
เซ็กส์ และอีกประการจะครอบคลุมเรื่องของค่านิยมศาสนา วัฒนธรรม ทั้งกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
และเรื่องของค่านิยม ศาสนา และวัฒนธรรมจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากว่าระบบของ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมทางสังคมล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์
ทั้งสิ้น (ยศ สันติสมบัติ, 2542)
แนวคิดและทฤษฎีของซัลลิแวน
Sullivan (1953) ได้อธิบายว่าบุคลิกภาพของมนุษย์ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยมนุษย์จ ะตกอยู่ภายใต้ความสัม พั นธ์กั บ ผู้อื่นตั้ง แต่แรกเกิ ดจวนจนช่วงสุดท้ ายของชีวิตเนื่องจาก
ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่ ไม่อ าจหลีกหนีจากการมี ความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ซึ่งความสัมพันธ์กั บ
บุคคลอื่นนั้นเป็นได้ ทั้งประสบการณ์ตรงที่กาลังเป็นอยู่ และเป็นไปได้ทั้งประสบการณ์ทางอ้อมที่มาจาก
บุคคลในความนึกคิดจินตนาการ และบุคคลที่มีอยู่ในนิยายหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่ง บุคลิกภาพของมนุษย์
เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก หล่อ หลอมมาจากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลทั้ ง นั้ น โดยเฉพาะลั ก ษณะของอารมณ์
ความต้องการและความปรารถนาต่าง ๆ ค่านิยม ทัศนคติ เป็นต้น
พฤติกรรมทางสังคม (social behavior)
1. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่ายสัมพันธ์ คนเรานั้นจะไม่สามารถสร้างมิตรภาพหรือการยืน
ขึ้นเพื่อปะทะกับฝ่ายตรงข้ามได้เลย หากเราไม่สามารถสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ และขั้นตอนในการสื่อสาร
นั้นประกอบด้วยการส่งสาร การส่งผ่านข้อมูลผ่านทางสื่อและการรับ สาร โดยเฉพาะภาษาท่าทางจะมี
ความสาคัญกับ การสื่อสารระหว่างบุ คคลมาก (Dubrin, 1996) ทั้งนี้การสื่อสารระหว่างบุคคลทาให้เกิด
การพูดคุยที่เป็นกันเอง มีความเป็นส่วนตัวและสร้างความคุ้นเคย ทั้งยังเชื่อมโยงผ่านการไตร่ตรองและมี
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การก าหนดกฎหมายขึ้ น มาท าให้ เ ราค้ น พบตนเองค้ น พบโลกภายนอก (ภริ ด า โกเชก , 2548)
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล จึงมาจากสถานการณ์กาหนดและสามารถเลือกได้ โดยมีองค์ประกอบ
ได้แก่ ความไว้วางใจ ความรัก และอานาจระหว่างกัน โดยเฉพาะความไว้วางใจ เป็นพื้นฐานที่ทาให้มี
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ รวมทั้งการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงและความยินยอมพร้อมใจที่
จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย (มลินี สมภพเจริญ, 2549) ซึ่งความสัมพันธ์เป็นกุญแจไขสู่พัฒนาการรับรู้และสังคม
สร้างเอกลักษณ์ ความสาเร็จในอาชีพ ค้นพบความหมายของชีวิต ดารงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ
พร้ อ มกั บ เผชิ ญ ความเครี ย ดและมี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ( Johnson, 1990) รวมถึ ง มิ ต รภาพซึ่ ง ถื อ เป็ น
การสะท้อนความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่น โดยกลุ่มสั งคมจะวางรูปแบบจัดหาพื้นฐานของอานาจ
และขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากโลกภายนอก บ่อยครั้งที่มิตรภาพของปัจเจกบุคคลกับการมีปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม นาความสาราญใจมาให้ แต่บางครั้งก็สามารถนาความเจ็บปวดมาให้ได้ เช่นกัน (Knapp &
Vangelisti, 2005)
2. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย ชายรักชาย Queer Theory หรือทฤษฎีเพศแปลกแยกได้
ระบุถึง เรื่องของการแสดงบทบาททางเพศว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะจัดให้เป็นหมวดหมู่ได้ อีกทั้งยังเป็น
เรื่องของกระบวนการ และยังชี้ให้เห็นว่าการแสดงออกทางเพศเป็นสิ่งประกอบสร้าง และไม่ใช่สิ่งที่มีหรือ
เกิดขึ้นด้วยตัวเอง Queer Theory ให้ความสนใจเรื่องของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศ โดยใส่
ใจว่าคนเรามีการแสวงหาตัวตนทางเพศได้ด้วยวิธีใด พฤติกรรมทางเพศ มีลักษณะเป็นอย่างไร แม้แต่
การแสดงอารมณ์และความรู้สึกทางเพศว่า ต้องแสดงออกอย่างไร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการเบี่ยงเบนแต่
ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลง และพลิกผันในฐานะของผู้กระทาหรือผู้แสดง
ซึ่ง จะช่วยสร้างความเข้าใจว่าเพศมีก ารแสดงออกด้วยวิธีใด (Butler, 1990) จากงานวิจัยในบางเรื่อง
มีบางคนพบว่า Homosexual หรือการมีแนวโน้มแบบรักเพศเดียวกันนั้น หมายถึง การที่บุคคลจะมีแรง
ดึง ดูดทางเพศกั บ เพศเดียวกั น ซึ่ง บางคนอาศัยเพียงแค่จินตนาการเท่ านั้น ในทางปฏิบัติจ ริง อาจจะ
ไม่ มี ก ารปฏิบัติกิ จกรรมทางเพศก็มี ให้พบเห็นก็เ ป็นไปได้ ขณะเดียวกั นการสร้างความสัม พันธ์ก็ ไม่ได้
แตกต่างจากคู่ของหนุ่มสาวทั่ว ๆ ไปแต่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะดูแตกต่างจากคู่ความสัมพันธ์ชาย
หญิง (พจนา ธูปแก้ว, 2547)
2. แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์
Berko, Rosenfeld and Samovar (1997) ความสัม พันธ์ของมนุษย์หมายถึงความเกี่ยวข้องที่
เกิดขึ้นเมื่อ
1. ต่างฝ่ายต่างระลึกถึงกันและคานึงถึงเสมอว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่
2. แต่ละฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกัน
3. มีข้อตกลงบางอย่างร่วมกันถึงลักษณะของความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน
Thomlison (2000) ความสัมพันธ์ หมายถึง ความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของอีก
ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน
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สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการธารงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร เป็นการศึกษาจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แบบ (long term relationship)
ทั้งการเจอกันแบบ Face To Face หรือบนแอปพลิเคชั่นของกลุ่มเกย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และการเจอกันผ่านโลกออนไลน์ เป็นพัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ผ่านพื้นที่สื่อในแต่ละยุคเพื่อศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือกลุ่มเกย์ที่คบกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาวของกลุ่มเกย์
1.1 พบกันในโลกออฟไลน์
จุ ด เริ่ ม ต้ น ความสัม พั นธ์ แ บบระยะยาวในกลุ่ ม เกย์ เป็ น การเจอกั น แบบ Face To Face
พบเจอกันในโลกของความเป็นจริง เช่น การเจอกันจากการเดินสวนกัน การเจอกันในมหาวิทยาลัยหรือ
การเจอกันในสถานที่เริงรมย์ “ความสัมพันธ์ระยะยาว” ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน อาจมีความหมายที่
แตกต่างไปจากคู่ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ระยะความสัมพันธ์ อาจจะเป็น2 ปี 4 ปีหรือ 7 ปี ก็ถือว่า
เป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาว (long term relationship)
เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่ า วว่ า “เจอกั น ครั้ ง แรกที่ Big C ตอนนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จอะไรมา แต่ พ อรู้ ว่ า เรี ย นอยู่ที่
มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ก็ ส นใจเค้าทันที หลักจากนั้นก็ เจอกันบ่อยขึ้น ในมหาวิท ยาลัยบ้าง
ร้านอาหารบ้าง ก็เลยตัดสินใจเข้าไปขอไลน์ไว้สาหรับติดต่อกันแล้วก็ตกลงคบกันเพราะต่างคนก็ต่างชอบ
กันตั้งแต่แรกแล้ว”
นัด (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า “เจอกันที่สถานที่เริงรมณ์ (แบบ face to face) มีปฏิสัมพันธ์กันทางสายตาแล้วก็เกิด
ความประทับใจ ชอบกั นแล้วเดินเข้ามาแลกเบอร์โทรศัพท์ ทั้ ง คู่ศึก ษาคนละที่กั น นัดเป็นนัก ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ส่วนคนที่ เขาชอบนั้นเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนนั้นก็นัด
ทานข้าวกันเรื่อย ๆ แล้วก็คบกัน”
1.2 พบกันในโลกออนไลน์หรือไซเบอร์สเปซ
การสร้างความสัม พั นธ์บนแอปพลิเ คชั่นของกลุ่ม เกย์ในมหาวิท ยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
การเจอกันผ่านโลกออนไลน์ เป็นพัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ผ่านพื้นที่สื่อในแต่ละยุคเพื่อศึกษารูปแบบ
ความสัม พันธ์ของกลุ่ม เกย์ที่ เ กิดขึ้น ซึ่ง ผู้วิจัยใช้วิธีก ารวิจัยเชิง คุณภาพ โดยเก็ บ ข้อมู ล จากกลุ่ม เกย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ยุทธพงษ์ เขม้นกิจ และคณะ, 2562 : 79)
แมน (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า “เจอกันผ่าน application facebook เห็นขึ้นแนะนาเพื่อนขึ้นมาหน้าฟีดข่าว กดเข้า
ไปส่องแล้วรู้สึก ชอบ แล้วก็ add friend กลับ ไป หลัง จากนั้นก็ ทัก เข้าไปคุย ก็ ส านสัม พันธ์ นัดเจอกัน
ไปทานข้าวด้วยกัน รู้สึกประทับใจกันทั้งสองฝ่ายจึงตกลงคบกัน”
ต่อ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า “เจอกันครั้งแรกผ่าน application blude ซึ่งแฟนเป็นฝ่ายที่ทักมาหาก่อนจากนั้น
เราก็เข้าไปส่อง profile ไม่มีรูปอะไรเลยจึงขอให้เขาส่งรูปตัวเองมาให้ดูเพราะกลัวว่าจะโดนหลอก เมื่อเขา
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ส่งรูปมาให้ก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเป็นรูปตัวจริงของเขา จึงขอไลน์แล้วเขาก็ให้ไลน์มาหลังจากนั้นก็รู้ว่าเป็นเขา
จริงๆเลยนัดเจอกัน ต่างคนต่างชอบกันแล้วก็ตกลงคบกัน จนตอนนี้เป็นเวลา 3 ปีแล้ว”
1.3 เริ่มต้นความสัมพันธ์กันผ่านทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์
โอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า “เจอกันครั้งแรกในวัน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งคู่ต่างคนต่างมาเจอกันมองหน้ากัน
แล้วรู้สึกประทับใจจากการเจอกันครั้งแรก จากนั้นก็แลกเปลี่ยนเฟซบุ๊กกัน คุยกันไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกว่าถึง
เวลาที่ จ ะขอเป็นแฟนกั นแล้วนัดเจอกั น ตกลงคบกั น ความสัม พันธ์ห ลัง คบจากที่ ตกลงคบกั น แล้ ว ก็
เปิดเผยให้กับทางครอบครัวได้รับรู้ว่าคบกันอยู่ ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้าใจในความสัมพันธ์ของทั้ งคู่
ทางครอบครับบอกว่าหากคบกันแล้วก็ช่วยกันตั้งใจเรียนอย่านอกลู่นอกทาง และอนุญาตให้ทั้งคู่ได้ศึกษา
ดูใจกัน”
2. ปัจจัยอะไรที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้ ความรักของกลุ่มเกย์เป็นเหมือนความ
ฝัน ขณะที่ความรักของอีกหลายคู่เป็นการต่อสู้ ต้องใช้ความอดทนพยายามกว่าจะได้รักนั้นมาครอบครอง
ความรัก ของบางคู่ก็ เป็นเพียงความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ ว่าจะได้รักมาด้วยเหตุผลใด ท าอย่างไร
สุดท้ายก็อาจสูญเสียไปได้เท่า ๆ กันหากดูแลความรักไว้ไม่ดีพอ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้านที่เป็น
แรงยึดเหนี่ยวที่ทาให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้ เช่น ปัจจัยสาคัญที่สุดคือ ศีลธรรม เงินเป็นแค่ปัจจัยสาหรับการใช้
ชีวิต ไม่ได้เป็นปัจจัยของความรักโดยตรง
2.1 ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ยังดาเนินต่อไปได้ ในปัจจุบันเงินแถบจะเป็นปัจจัยหลักใน
การใช้ชีวิต การที่เราจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่พร้อมจะดูแลเรา คอยซัพพอร์ต
เรา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินนั้นสาคัญต่อการใช้ชีวิตคู่ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับความสัมพันธ์ระยะยาว
ของกลุ่มคู่รักเกย์
นัด (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า ปัจจัยที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และ Sex
“นัดก็เคยมีความสัมพันธ์แบบ One Night Stand กับผู้อื่น ทั้งที่แฟนของตัวเองก็รับรู้แต่ไม่สามารถท า
อะไรได้ เพราะนัดยังคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินของอีกฝ่ายอยู่ ซึ่งนัดมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
แฟนของเขา”
ต่อ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า ปัจ จัยที่ ท าให้ยัง คงรัก ษาความสัม พันธ์นั้นไว้ ได้ คือ ความรัก และปัจ จัยทางด้า น
เศรษฐกิจ “แรงยึดเหนี่ยวที่ทาให้อยู่ด้วยกันคือความรักเพราะถ้าไม่ได้รักกันจะมาอยู่ด้วยกันทาไมรองลงมา
คือเรื่องเงิน นิกแฟนของต่อคอยซัพพอร์ตทุกอย่างด้านการเงินเนื่องด้วยทางบ้านอีกค่อนข้างมี ฐานะคอย
ช่วยเหลือทุกอย่าง”
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ยั งดาเนินต่อไปได้ ในปัจจุบันเงินแทบ
จะเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิต เป็นความสัมพันธ์ที่ดารงอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกันโดยการช่วยเหลือ
ทางด้านเศรษฐกิจของอีกฝ่าย คอยสนับสนุนทางด้านการเงินของอีกฝ่ายด้วยความเต็มใจ เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวความสัมพันธ์ของทั้งทุกคู่ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินนั้นสาคัญต่อการใช้ชีวิตคู่ และเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กับความสัมพันธ์ระยะยาวของกลุ่มคู่รักเกย์
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2.2 ปัจจัยเรื่องความรักความผูกพัน
เป็นสิ่งที่คู่รักทุกคู่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นคู่รกั ต่างเพศ “ชายกับหญิง” คู่รักร่วมเพศอย่าง “ชายกับ
ชาย” ซึ่งจุดเริ่มต้นของคู่รักนั้นเกิดจากความรักและความผูกพันที่มีให้กันเพื่อธารงความสัมพันธ์นั้นไว้
โอ (นามสมมติ ) อายุ 21 ปี นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 2 มหาวิท ยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกล่าวว่า
ปัจจัยที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้คือ ศีลธรรม ความซื่อสัตย์
“มีความรักเป็นแรงยึดเหนี่ยวทั้งคู่ ซื่อสัตย์ต่อกัน อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเวลาทะเลาะกันก็
คุยกันง่าย เคลียร์กันเข้าใจกัน ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้ถึงความรักใน”
เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า ปัจจัยที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้คือ ความรักที่ทั้งคู่มีต่อกัน “เป็นความ
รักที่มีต่อกันเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้เราทั้งคู่ปฏิบัติตนไปในทางที่ดีไว้ใจกัน ดูแลกัน ไม่นอกใจกัน ” จุดเริ่มต้น
ของคู่รักนั้นเกิดจากความรักและความผูกพันที่มใี ห้กันเพื่อธารงความสัมพันธ์นั้นไว้ และรักษาความสัมพันธ์
ให้ยาวนานขึ้น
2.3 ปัจจัยทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการธารงความสัมพันธ์ ตั้งแต่อัตลักษณ์ ผอมสูงหุ่นดี
หน้าตาดี จะเป็นที่นิยมในกลุ่มเกย์เป็นอย่างมากเป็นที่สนใจ เกย์ส่วนใหญ่จะเลือกคบกับเกย์ที่น่าตาดี หุ่นดี
เป็นอันดับแรก ๆ และรสนิยมความต้องการทางด้าน Sex ในกลุ่มของคูรักเกย์ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญ
ต่อความสัมพันธ์ของคู่รัก
นัด (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า ปัจจัยที่ทาให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ได้คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และ Sex
“สาหรับนักคิดว่า sex เป็นแรงยึดเหนี่ยวเพราะความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบก็มีเซ็กส์เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้
และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า sex เป็นสิ่งสาคัญของคู่รักในแต่ละคู่และในความคิดของนัดเองการที่นัดไปมีเซ็กซ์
กับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนของตนเองนั้นเป็นเรื่องปกติของเขา นัดก็ยังรักแฟนของเขาอยู่เพียงแต่น้าคิดว่าการมี
ความสัมพันธ์ในแบบ one night stand ก็เหมือนครั้งเดียวแล้วจบๆกันไปต่างคนต่างไม่คิดอะไร”
แมน (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า ปัจ จัยที่ ท าให้ยัง คงรัก ษาความสัม พันธ์ นั้นไว้ได้คือ อัตลัก ษณ์และเซ็ก ส์ “รูป ร่าง
หน้าตาและเซ็กส์เพราะว่าจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นความรักของคู่เกย์ของแต่ละคู่มันต่างกัน บางคู่
คบกันมีเซ็กส์กัน 1 ครั้งแล้วไม่ประทับใจก็ต้องแยกย้าย แต่แมนคิดว่าการมีเซ็กส์กับแฟนในแต่ละครั้งมัน
ทาให้แม่รู้สึกรักแฟนมากขึ้นทุกครั้ง ส่วนเรื่องฐานะไม่มีใครมีปัญหาอะไรเพราะทางครอบครัวของแมนและ
แฟนของแมนต่างมีฐานะที่ดีกันทั้งคู่อยู่แล้ว”
ปัจจัยทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการธารงความสัมพันธ์ ตั้งแต่อัตลักษณ์ ผอมสูงหุ่นดี หน้าตาดี
จะเป็น ที่ นิ ยมในกลุ่ม เกย์ เ ป็นอย่า งมากเป็น ที่ ส นใจ เกย์ ส่ ว นใหญ่จ ะเลือ กคบกั บ เกย์ ที่ น่ าตาดี หุ่นดี
เป็นอันดับแรก ๆ ส่วนรสนิยม เป็นการสานสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นความรักของคู่เกย์ของแต่ละคู่มันต่างกัน บางคู่
คบกันมีเซ็กส์กัน 1 ครั้งแล้วไม่ประทับใจก็ต้องแยกย้าย
2.4 ปัจจัยเรื่องการยอมรับจากครอบครัว
การที่มีครอบครัวสนับสนุนและรับได้ในสิ่งที่เราเป็นนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเป็นส่วนหนึง
ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องคู่ รั ก เกย์ นั้ น ยาวนานขึ้ น เพราะบางครอบครั ว ก็ ยั ง ไม่ ย อมรับ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์มากสักเท่าไหร่จึงทาให้ จึงทาให้ความสัมพันธ์ของเกย์ส่วนน้อยนั้นมีระยะสั้น
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แต่กไ็ ม่เสมอไปเพราะบางกรณี จะมีเกย์ส่วนนึงที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนให้กับทางครอบครัวรับรู้ แต่ก็สามารถ
รักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานขึ้นได้
โอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กล่าวว่า
“ความสัมพันธ์หลังคบจากที่ตกลงคบกันแล้วก็เปิดเผยให้กับทางครอบครัวได้รับรู้ว่าคบกันอยู่ ครอบครัว
ของทั้งสองฝ่ายเข้าใจในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ทางครอบครับบอกว่าหากคบกันแล้วก็ช่วยกันตั้งใจเรียน
อย่านอกลู่นอกทาง และอนุญาตให้ทั้งคู่ได้ศึกษาดูใจกัน”
เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร กล่าวว่า
“เป็นความรักที่มีต่อกันเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้เราทั้งคู่ปฏิบัติตนไปในทางที่ดีไว้ใจกัน ดูแลกัน ไม่นอกใจกันอีก
ทั้งยังมีครอบครัวที่ใส่ใจในความสัมพันธ์ของทั้งคู่รับได้ในสิ่งที่เขาทา ทาให้ความสัมพันของทั้งคู่ยังดาเนิน
ต่อไปได้”
ต่อ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า “ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เป็นไปอย่างราบรื่น มีพ่อ
แม่ที่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น เขาจึงไม่กลัวว่าจะมีปัญหาทางครอบครับเกี่ยวกับความรักของพวกเขา และต่อ
เชื่อว่าการที่ครอบครัวรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่โชคดี ต่างจากบางครอบครัวอาจจะรับไม่ได้
บนความสัมพันธ์แบบคู่รักเกย์ เพราะพวกเขาจะมองว่า ความสัมพันธ์ในแบบ ชายรักชาย นั้นไม่ยืนยาว”
จากกรณีที่บางครอบครัวยังไม่เปิดรับความสัมพันธ์แบบคู่รักเกย์
แมน (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวว่า “ครอบครัวยังไม่รู้ว่าเป็นเกย์ ทางครอบครัว เป็นคนจีนยังไม่เปิดรับในเรื่องของเกย์
มากพอ ยังปิดกั้นเพราะมองว่าการคบกันของเกย์นั้นมันไม่ยืนยาว มันเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวแล้วก็
มองว่ าเกย์นั้นเป็นพวกรัก สนุก แต่ ก็ ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อความสัม พันธ์ของเขา เขาเลือกที่ จ ะท าตาม
ความรู้สึกของตัวเอง เขามีแฟนและความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นความสัม พันธ์
ระยะยาว ซึ่งการคบกันของทั้งคู่ก็ยังไม่มีปญ
ั หาอะไร เขาคบกันเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือนแล้ว เขามองว่าถึงแม้
ครอบครัวจะยังไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น แต่เขาก็สามารถมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเหมือนกับคู่รักชายหญิง
ได้ แมนยัง กล่าวอี ก ว่าเขาจะไม่ ยอมเก็ บ ความสัม พันธ์ของเขาไว้เ งียบ ๆ สัก วันเขาจะพยายามท าให้
ครอบครัวเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นได้ เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของเขาเอาไว้
การที่มีครอบครัวสนับสนุนและรับได้ในสิ่งที่เราเป็นนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเป็นส่วนหนึง
ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องคู่ รั ก เกย์ นั้ น ยาวนานขึ้ น เพราะบางครอบครั ว ก็ ยั ง ไม่ ย อมรับ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์มากสักเท่าไหร่จึงทาให้ความสัมพันธ์ของเกย์ส่วนน้อยนั้นมีระยะสั้น เพราะบาง
กรณี ครอบครัวยังไม่เปิดรับความสัมพันธ์แบบคู่รักเกย์มากนัก เพราะจะถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่
ไม่ จีรังยั่งยืน มั นเป็นความสัมพั นธ์แบบชั่วคราวแล้วก็มองว่าเกย์นั้นเป็นพวกรัก สนุก ถึง แม้ ว่าสังคมใน
ปัจจุบันจะเปิดกว้างกับกลุ่มเกย์มากขึ้นแล้วก็ตาม
3. มีการปรับความสัมพันธ์หรือต่อรองในความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรในความสัมพันธ์ของกลุ่ม
เกย์ ที่ ต กลงคบกั น แล้ ว อยู่ ด้ ว ยกั น หรื อ อยู่ ต่ า งกั น ก็ จ ะมี ก ารปรั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละมี ข้ อ ต่ อ รองใน
ความสัมพันธ์นั้น ๆ ตามเคสตัวอย่างที่ยกมา
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3.1 การต่อรองความสัมพันธ์ด้วยเงื่อนไขรูปร่างหน้าตาและเซ็กซ์
แมน (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“มองว่ารูปร่างหน้าตาและเซ็กส์เพราะว่าจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นความรักของคู่เกย์
ของแต่ละคู่มันต่างกัน บางคู่คบกันมีเซ็กส์กัน 1 ครั้งแล้วไม่ประทับใจก็ต้องแยกย้าย แต่แมนคิดว่าการมี
เซ็กส์กับแฟนในแต่ละครั้งมันทาให้แม่รู้สึกรักแฟนมากขึ้นทุกครั้ง ” ส่วนเรื่องฐานะไม่ มีใครมีปัญหาอะไร
เพราะทางครอบครัวของแมนและแฟนของแมนต่างมีฐานะที่ดีกันทั้งคู่อยู่แล้ว
นัด (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นัดมีการต่อรองในความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ นัดก็เคยมีความสัมพันธ์แบบ One Night Stand
กับผู้อื่นเพราะทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทั้งที่แฟนของตัวเองก็รับรู้ แต่ไม่สามารถทาไรอะไรได้ เพราะยังรักนัด
อยู่ และนัดยังคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินของอีกฝ่ายอยู่ ซึ่งนัดมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าแฟน
ของเขา และตัวของแฟนนัดเองก็มีต้นทุนทางกายภาพคือ รูปร่าง หน้าตา และมีผิวพรรณที่ดี และยอมรับ
ในสิ่งที่นัดทาได้ “เพราะมีการต่อรองในความสัมพันธ์ของทั้งสองคน คนนึงมีสถานภาพทางการเงินที่ดีกว่า
คอยเกื้อหนุนอีกฝ่าย อีกคนนึงก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดี แล้วนัดก็ขอโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นการ
ต่อรองที่จะยังคงความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ยาวนานที่สุด”
เกย์ส่วนใหญ่จะเลือกคบกับเกย์ที่น่าตาดี หุ่นดี เป็นอันดับแรกๆส่วนรสนิยมรูปร่างหน้าตาและ
เซ็ก ส์เ พราะว่าจะเป็นการสานสัม พันธ์ที่ เร็วขึ้นความรัก ของคู่เกย์ของแต่ละคู่มันต่างกั น บางคู่คบกันมี
เซ็กส์กัน 1 ครั้งแล้วไม่ประทับใจก็ต้องแยกย้ายการมีต้นทุนทางกายภาพคือรูปร่าง หน้าตา และมีผิวพรรณ
ที่ดี “เพราะมีการต่อรองในความสัมพันธ์ของทั้งสองคน คนนึงมีสถานภาพทางการเงินที่ดีกว่าคอยเกื้อหนุน
อีกฝ่าย อีกคนนึงก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดี แล้วนัดก็ขอโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นการต่อรองที่จะยังคง
ความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ยาวนานที่สุด”
3.2 การต่อรองความสัมพันธ์ด้วยเงื่อนไขของการดูแลเอาใจใส่
ต่อ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“การต่อ รองที่ ท าให้อ ยู่ด้วยกั นคือ ต่อมี ห น้าที่ ท างานบ้านทุ ก อย่างคอยดูแ ลเอาใจใส่ แ ฟน
ตลอดเวลา ปรนนิบัติต่อแฟนของเค้าเสมือน (ภรรยา) ส่วนนิกแฟนของต่อคอยซัพพอร์ตทุกอย่างด้าน
การเงินเนื่องด้วยทางบ้านอีกค่อนข้างมีฐานะคอยช่วยเหลือต่อทุกอย่าง”
โอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“การต่อรองในความสัมพันธ์ คือศีลธรรม ความซื่อสัตย์คบกันจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน อยู่
ด้วยกันแล้วมีความสุขเวลาทะเลาะกันก็ไม่ดึงใครเข้ามาแทรก”
เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“การต่อรองในความสัมพันธ์คือความรักที่มีต่อกันที่ให้เราทั้งคู่ปฏิบัติตนไปในทางที่ดีไว้ใจกัน
ดูแลกันช่วยเหลือ ไม่นอกใจกัน”
3.3 การต่อรองความสัมพันธ์ด้วยเงื่อนไขของการเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ
นัด (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ด มี ส ถานภาพทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ก ว่ า แฟนของเขา คอยช่ ว ยเหลื อ ยามที่ แ ฟนล าบาก
ในบางครั้งนัดจะส่งเงินให้กับแฟนใช้ บางครั้งก็จ่ายค่าหอพักให้ ด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย จึงเหมือน
เป็นการต่อรองในความสัมพันธ์ของทั้งคู่”
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ต่อ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“การต่อ รองที่ ท าให้อ ยู่ด้วยกั นคือต่อมี ห น้าที่ ท างานบ้านทุ ก อย่างคอยดูแลเอาใจใส่ แ ฟ น
ตลอดเวลา ปรนนิบัติต่อแฟนของเขาเสมือน (ภรรยาที่ต้องปรนนิบัติต่อสามี) ส่วนนิกแฟนของต่อคอยซัพ
พอร์ตทุกอย่างด้านการเงินเนื่องด้วยทางบ้านอีกค่อนข้างมี ฐานะคอยช่วยเหลือทุกอย่างเพราะทั้ ง คู่อยู่
ด้วยกัน”
สรุปการรู้จักตนเองและรู้จักคนอื่น คนเราต้องมีความเข้าใจในความต้องการของตนและของ
ผู้อื่น ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตน และผู้อื่น ไม่ยึดถือข้อบกพร่องใดๆ ในร่างกายของตนเป็นปมด้อย
จนขาดความมั่นใจในการคบหาผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่นๆ รวมทั้งต้องรู้จัก
ประมาณตน ควบคุมความต้องการของตัวเอง
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่อ การธ ารงความสัม พัน ธ์ ร ะยะยาวกั บ การต่อรองใน
ความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการต่อรองใน
ความสัมพันธ์ของคู่รักเกย์ในรั้วมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายด้านหลากหลายมุมมอง
ของการต่ อ รองความสั ม พั น ธ์ ข องคู่ รั ก การมาพบกั น แล้ ว ได้ รั ก กั น และพบว่ า ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่อ
ความสัม พั นธ์ระยะยาวนั้นคือ ปัจ จัยทางด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือปัจ จัยทางด้านครอบครัวที่ทาให้
ความสัมพันธ์ของคู่รักเกย์นั้นยืนยาวขึ้นเพราะครอบครัวยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้การศึกษาในครั้งนี้ก็ยัง
พบว่าในการต่อรองความสัมพันธ์นั้นก็สามารถทาให้เกิดความสัมพันธ์แบบระยะยาวขึ้นได้
งานวิจัยนี้มี จุด ประสงค์เ พื่อ ชี้ให้เ ห็นกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชายรัก ชายในงาน
ประพันธ์ประเภทอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัย ทั้งนี้ บันทึกความทรงจาถือเป็นกลุ่มย่อยของ
งานประพันธ์อัตชีวประวัติ ชายรักชายใช้พื้นที่ทางวรรณกรรมเป็นช่องทางในการนาเสนอประสบการณ์
และตัวตนผ่านเรื่องเล่าในงานประพันธ์ทั้งสองประเภท อัตลักษณ์ในบันทึกความทรงจาเป็นอัตลักษณ์ที่
สร้างจากการเขียน องค์ประกอบในบันทึกความทรงจาที่นามาวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ชายรักชาย
ได้ แ ก่ ปกและภาพประกอบ, ค าน า และประเด็ น เนื้ อ หาอัน ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งตั ว ตนทางเพศ, ความรั ก ความสัมพันธ์ และอาชีพ อัตลักษณ์ในบทละครเป็น อัตลักษณ์ที่สร้างจากการตีความ จากบทละครที่ศึกษา
พบว่าอัตลักษณ์ชายรักชายสร้างจากบริบทการวิพากษ์อคติหรือแบบแผนของสังคมด้วยประเด็นเนื้อหา
และกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาตามที่ปรากฏในเรื่องเล่าในตัวบทบทละคร โดยใช้สุนทรียะแบบแคมป์เป็น
กลวิธีส าคัญ ในการสร้างอัตลัก ษณ์ บันทึ ก ความทรงจาและบทละครมอบโอกาสสาหรับ ชายรัก ชายใน
การนาเสนอเรื่องเล่า ทว่า งานประพันธ์ทั้งสองประเภทต่างมีข้อจากัดในตัว เรื่องเล่าในบันทึกความทรงจา
เปิดโอกาสให้ชายรักชายนาเสนอประเด็นเนื้อหาที่แสดงกระบวนการและรายละเอียด สืบเนื่องจากรูปแบบ
การประพันธ์ที่ใช้การเขียนเชิงพรรณนา ส่วนเรื่องเล่าในบทละครมอบขอบข่ายการนาเสนอประเด็นเนื้อหา
ที่อยู่ในกระแสร่วมสมัยของสังคม สืบเนื่องจากรูปแบบการประพันธ์ที่สร้างตัวบทอันเกิดความหมายจาก
การสวมบทบาทในการแสดง ในเรื่องราวตามมิติเวลาเฉพาะกาล นอกจากนี้ ชายรักชายยังใช้เรื่องเล่าใน
งานประพันธ์ทั้งสองประเภทเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ตัวตน, เครื่องมือแสวงหาแนวร่วมทางสังคม,
แหล่งเยียวยาความทุกข์ตรม และแหล่งบาบัดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ อนึ่ง เรื่องเล่าในงานประพันธ์ทั้ง
สองประเภทผูกโยงกับมิติประวัติศาสตร์และสังคมอย่างไม่อาจแยกขาด (ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, 2554)
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